
 

Thailand’s Power System Flexibility Study 

การศึกษาความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand’s Power System Flexibility 
Study) เป็นการศึกษาที่ กฟผ. และ IEA ได้ด าเนินการร่วมกัน เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นของ
ระบบไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการท าให้ระบบพลังงานหมุนเวียนสามารถบูรณาการ
ร่วมกับระบบพลังงานในรูปแบบเดิมได้ เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั่นคงและทันสมัยสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  

ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้านี้ส าคัญต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากประเทศไทยจะมุ่งหน้าไปสู่ Net Zero Carbon (NZC) หรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายใน 
ปี 2050 เนื่องจากภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่สูง หากประเทศจะมุ่ง
ไปสู่ NZC จะต้องหาวิธีการเพ่ือให้พลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด และต้อง  
มีเสถียรภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอีกด้วย  

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุน เวียนที่มี 
ศักยภาพสูง แต่มีความไม่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากพลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพที่มีความแน่นอนกว่า  จึงถูก 
เรียกว่าเป็น “พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (Variable Renewable Energy: VRE)” ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
กักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งดังกล่าวไว้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System: 
BESS) แต่เนื่องจาก BESS มีราคาที่สูงมากในปัจจุบัน จึงเกิดคาถามว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน 
(Disruptive Era) นี้ ประเทศไทยควรจะจัดการอย่างไร  

ดังนั้น การศึกษาด้านความยืดหยุ่นของกิจการไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองต่อการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นยิ่ง โดยในการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นความยืดหยุ่นใน 2 มิติหลัก ซึ่งประกอบด้วย  

1) ความยืดหยุ่นทางเทคนิค (Technical Flexibility) โดยเน้นในด้านการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้า  
การจัดเก็บ และการกระจายแหล่งพลังงาน เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าของไทยให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณา
ความคุ้มค่าในการด าเนินการซึ่งจะพิจารณาควบคู่ไปกับแผน PDP และ AEDP ฉบับปัจจุบัน  

2) ความยืดหยุ่นทางสัญญา (Contractual Flexibility) โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูป โครงสร้าง
ทางการค้าและสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลมากกว่ามิติทางเทคนิค เนื่องจากกิจการไฟฟ้าของไทยมีขนาด
การลงทุนที่ใหญ่มาก การท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ทั้งจากโรงไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชนมาสู่ระบบ 
สายส่ง รวมถึงการท าสัญญาด้านเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติ จึงไม่ได้ด าเนินการไดโ้ดยง่าย เนื่องจาก
มี ข้ อผู ก พันตามกฎหมายและข้ อกาหนดทางสัญญา อีกด้ วย  โดยการศึ กษาดั งกล่ า วจะส า รวจถึ ง 



 

ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 1) ตัวเลือกความยืดหยุ่นทางเทคนิคที่ เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะกลางผ่าน  
การวิเคราะห์ทาง เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ภายใต้การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความผัน
ผวนสูง (VRE) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซลล์แสงอาทิตย์ 2) ตัวเลือกความยืดหยุ่น ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแบบสูบ
กลับ (Pumped-Storage Hydro: PSH) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System: 
BESS) 3) ผลกระทบของโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการจัดหาเชื้อเพลิงที่มีอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อความยืดหยุ่น
ของระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน 4) ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับโครงสร้างสัญญาในปัจจุบันและอนาคต ทั้งการจัดหา
เชื้อเพลิงและการจ าหน่ายไฟฟ้า ภายใต้สัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

จากผลการศึกษาดังกล่าว  IEA ได้รายงานว่า ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิต 
กระแสไฟฟ้าของไทยมากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในช่วง 
ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผสมผสานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความหลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซเริ่มลดลงเหลือร้อยละ 60 ในปี 2019 ในขณะที่สัดส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนและการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น และสัดส่วนการใช้ถ่านหินยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 โดยสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 12 
ในปี 2017 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2019 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของพลังน้ าทั้งในประเทศและน าเข้า รวมถึงพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม คิดเป็นร้อยละ 4 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้IEA ได้รายงานว่า ในปี 2019 ก าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของประเทศไทยอยู่ที่ 47 GW โดยมา
จากโรงไฟฟ้าก๊าซ 30 GW โรงไฟฟ้าถ่านหิน 6 GW และพลังงานหมุนเวียน 11 GW ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งมายังประเทศไทยด้วย ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2019 อยู่ที่ ประมาณ 30 GW 
ทั้งนี้ จากแผน PDP ได้คาดการณ์ว่า การน าเข้าไฟฟ้าพลังน้ าและการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ภายในประเทศจะ



 

เพ่ิมขึ้นอย่างมากในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมถึงได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 25 ในปี 2030  

 

 











IEA ได้แนะน าว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสของโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการใช้
พลังงานหมุนเวียน ประเทศไทยควรจะมีนโยบายเพ่ือเร่งการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า โดยในแผน  PDP  
ฉบับปัจจุบัน ได้มีแนวทางในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) และ ความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) โดยได้ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต
กระแสไฟฟ้า (ไม่รวมการนาเข้าไฟฟ้าพลังน้ า) อยู่ที่ร้อยละ 29 และเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกร้อยละ 6 ภายในปี 2037  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาดังกล่าว IEA ได้ให้ค าแนะน าส าหรับตัวเลือกความยืดหยุ่นทางเทคนิค (Technical 
Flexibility) ดังนี้  

1) หากเกิดการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) ระบบไฟฟ้าของ 
ไทยจะต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (สะท้อนจากความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ าและสูงสูดของวัน) ซึ่งการปฏิบัติงาน
และแนวทางการวางแผนจะต้องค านึงถึงความยืดหยุ่นที่เพ่ิมข้ึนเหล่านี้  

2) ระบบไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของไทยต้องมีความยืดหยุ่นทางด้านเทคนิคเพ่ือบูรณาการสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) ให้ได้ร้อยละ 15 ภายในปี 2030 แต่ปัจจุบันยังคงมีอุปสรรค
ทางด้านการจัดหาเชื้อเพลิงซึ่งท าให้ต้นทุนของระบบสูงขึ้น  



 

3) ภายใต้บริบทของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน การลงทุนเพ่ือปรับปรุงโรงไฟฟ้าและ โรงไฟฟ้า
แบบสูบกลับ (Pumped-Storage Hydro: PSH) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage 
System: BESS) ไม่ได้ถูกจัดล าดับความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง  

4) การเจรจาสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและเชื้อเพลิงจะมีความคุ้มค่าต่อการด าเนินการของระบบไฟฟ้ามาก
ยิ่งขึ้น แต่การปรับปรุงโรงไฟฟ้าและการจัดเก็บเพ่ือช่วยปรับปรุงให้ระบบมีความยืดหยุ่นจะมีต้นทุนการลงทุนที่สูง  

5) ในขณะที่ประเทศไทยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาด ไทยควรจะพิจารณาผสมผสาน 
ความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าและตัวเลือกของการจัดเก็บ เพ่ือรองรับเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น  

นอกจากนี ้IEA ได้ให้ค าแนะน าส าหรับตัวเลือกความยืดหยุ่นทางสัญญา (Contractual Flexibility) ดังนี้  

1) ควรลดข้อก าหนดขั้นต่ าของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ า  

2) ไฟฟ้าพลังน้ ามีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมความยืดหยุ่นได้ในอนาคต  

3) เงื่อนไขการรับหรือจ่าย (take-or-pay) ในสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่กีดขวางความยืดหยุ่นของ
สัญญาที่เหมาะสม  

4) ประเทศไทยควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี (Multilateral Power Trade) ใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความยืดหยุ่นส าหรับการน าเข้าพลังน้ า  

5) ประเทศไทยควรพิจารณาการเจรจาเพิ่มเติมเพ่ือสร้างเงื่อนไขท่ียืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นสาหรับการน าเข้าพลังน้ า  

6) กฟผ. ควรประเมินความจ าเป็นในการเจรจาสัญญาใหม่ เพ่ือลดข้อผูกพันในเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ า 
(minimum-take)  

7) การพิจารณาพัฒนากลไกการประมูล เพ่ือเจรจาต่อรองในสัญญาบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ใหม ่

8) เพ่ิมความยืดหยุ่นในสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง โดยการตรวจสอบข้อผูกพันของปริมาณการรับหรือจ่าย  
(take-or-pay)  

 
 




